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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Noslēdzies ielu basketbola turnīrs

«Solobasket - 2012»

17.08.2012.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Naudas
3.
balvu piešķirs
arī par laulībā
nodzīvotiem
55, 60, 65, 70 un
75 gadiem
Apstiprina
3.
siltummezglu
apkalpošanas
tarifu

Iecavas no

Cīņā par groza bumbu devušies Helvijs Meļķis (no kreisās), Didzis Eglītis,
Juris Jašuks, Dzintars Zaumanis, Gunārs Plucis un Jānis Krūze.
A: F: Annija Jakovļeva

Sestdien skeitparka sporta
laukumā notika Iecavas

novada ielu basketbola 3:3
turnīra «Iecavas Solobasket 2012» noslēdzošā - ceturtā posma sacensības.

Internātpamatskolā darbu
sāks jauna direktore
A: F: Annija Jakovļeva

No 21. augusta Iecavas
internātpamatskolas
direktores amatu ieņems Aija
Semjonova. Tā vienbalsīgi
lēma deputāti 14. augusta
Domes sēdē. Konkurss uz šo
amata vietu tika izsludināts,
jo līdzšinējā skolas direktore
Judīte Rubina, beidzoties
mācību gadam, lūdza Domi
atbrīvot viņu no direktores
amata.

A. Semjonovu kā piemērotāko kandidāti no četriem pretendentiem izvēlējās speciāli izveidota komisija: Jānis Pelsis, Domes priekšsēdētājs; Valda Liekne, Domes Izglītības nodaļas
speciāliste; Judīte Rubina, Iecavas internātpamatskolas direktore; Juris Krievs, Domes deputāts; Agra Zaķe, Iecavas vidusskolas direktore; Jana Arāja,
Dzimtmisas pamatskolas direktore; Irīna Freimane, pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija»
vadītāja; Beāta Bundule, Domes
3.lpp.
deputāte.

Turnīra laurus katrs savā vecuma grupā plūca Daniels Raginskis, Kārlis Edvards Ozoliņš
un Aldis Beitiņš.
7.lpp.

Dzīvot
5.
ekoloģiski kopā
ar «Paint eco»
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2012. gada augustā 48,89 Ls/MWh (bez PVN)

Atbalstīs uzņēmējus
energoefektivitātes pasākumu īstenošanā
A: Inese Bramane

Domes projektu koordinatore
Augusta beigās Latvijā
reģistrētiem uzņēmējiem būs
pieejams Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI)
finansiāls atbalsts, lai
uzlabotu ražošanas ēku
energoefektivitāti un
nodrošinātu pāreju no fosilo
uz atjaunojamo energoresursu
izmantojošām tehnoloģijām
KPFI finansēto projektu

atklātā konkursa «Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai»
ietvaros.
Plānots atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās
renovācijas darbus, iekārtu un
sistēmu uzstādīšanu efektīvai
siltuma primārai un otrreizējai
izmantošanai, kā arī energoefektīva apgaismojuma un elektroapgādes vadības un kontroles
sistēmu uzstādīšanu.
2.lpp.

2012. gada 17. augustā

Turpināsim svinēt svētkus dosimies Iecavai pa pēdām!
A: Anta Kļaveniece

Pavisam nesen noslēgušās
svētku svinības «Iecavai 520»,
kurās bija iespējams ne tikai
izklaidēties, atpūsties un
izbaudīt pozitīvisma pilnas
brīvdienas, bet arī uzkrāt
enerģiju nākamajai izklaidei orientēšanās pasākumam
«Iecavai pa pēdām».
Tā kā Iecavas jubileja ir svinama visu gadu, nevis vienu dienu, tad Iecavas Jauniešu padome nolēmusi svinības vēl nedaudz pagarināt, 25. augustā organizējot orientēšanās pasākumu «Iecavai pa pēdām».
Orientēšanās pasākums tiks
organizēts kā spēle, kuras laikā
komandai būs jāatrod kontrolpunkti jeb pēdas. Pēdas būs jāmeklē pēc ielu nosaukumiem, izmantojot karti, bet punktus komanda varēs iegūt, izpildot dažādus uzdevumus un liekot lietā ne
tikai vēstures zināšanas, bet arī
atjautību, veiklumu un pozitīvo
garu. Tās komandas, kuras būs
savākušas lielāko punktu skaitu
un būs bijušas ātrākās, kļūs par
uzvarētājām un iegūs dažādas
balvas, tajā skaitā kausu un diplomus, informē sacensību koordinators Edgars Ērglis.
Atbalstīt dalībniekus tiek
aicināti arī līdzjutēji - skaļākie
un atraktīvākie vai klusākie un
spēcīgākie īkšķu turētāji, ar vai
bez plakātiem un saukļiem - visi,
visi! Starta un finiša vieta paredzēta Grāfa laukumā, kur notiks
arī dalībnieku instruktāža par
spēles gaitu un apbalvošana.
Komandu, kura sastāv no
četriem cilvēkiem, var pieteikt no
17. augusta, nosūtot e-pastu uz
iecavasjp@inbox.lv, minot komandas nosaukumu, dalībnieku
vārdus, uzvārdus, vecumu un
kontaktinformāciju, lai jautājumu gadījumā organizatori varētu
sazināties (nepilngadīgajiem ne-

pieciešama vecāku atļauja). Jautājumu gadījumā rakstiet Iecavas Jauniešu padomei uz e-pasvai
tu: iecavasjp@inbox.lv
www.draugiem.lv/ijp. Ar pasākuma nolikumu var iepazīties
pašvaldības interneta vietnē
www.iecava.lv.
Orientēšanās pasākumu
«Iecavai pa pēdām» biedrība Iecavas Jauniešu padome var realizēt, pateicoties dalībai pašvaldības izsludinātajā Nevalstisko organizāciju projektu konkursā.
Šogad pašvaldība atbalstīja deviņus iesniegtos projektus, kopumā šim mērķim atvēlot
Ls 5608,88; orientēšanās pasākuma «Iecavai pa pēdām» organizēšanai piešķirti Ls 240.
Šis ir jau trešais gads, kad
pašvaldība izsludina NVO projektu līdzfinansēšanas konkursu. Projektu pieteikumus varēja
iesniegt nevalstiskās organizācijas un to struktūrvienības vai
nodaļas, kuru juridiskā adrese ir
Iecavas novadā vai tās savu darbību veic Iecavas novada teritorijā. Konkursa mērķis ir atbalstīt
sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Iecavas novadā; veicināt
iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.
Tāpat kā iepriekšējos nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursos, arī šogad projekta iesniedzējam jānodrošina finansējums ne mazāk
kā 10% apmērā no projekta kopējās summas. Salīdzinot ar
2010. gadu, kad NVO projektu
konkurss noritēja pirmo reizi un
Iecavas novada budžetā šim
mērķim bija atvēlēti 2000 latu,
2011. gada projektu līdzfinansēšanas apmērs pieauga līdz 5000
latiem, bet šogad atvēlētais finansējums sasniedza jau 6000
latus. IZ

Aicinājums uzņēmējiem
Vēlamies pašvaldības mājas lapā www.iecava.lv izveidot
saturīgu, noderīgu sadaļu par uzņēmējdarbību Iecavas
novadā. Kā viena no apakšsadaļām būtu IECAVAS NOVADA
UZŅĒMUMU DATU BĀZE, kur, sadalītus pa nozarēm, ikviens
lapas apmeklētājs atrastu sev interesējošos uzņēmumus.
Paldies tiem atsaucīgajiem uzņēmējiem, kas jau snieguši
nepieciešamās ziņas, taču, lai informācija būtu pilnvērtīga,
aicinām arī pārējos uzņēmējus sniegt īsu informāciju/
aprakstu par savu uzņēmumu: uzņēmuma nosaukums,
nozare, produkts, mazliet par vēsturi, fotoattēli un logo
(lai datubāzi pēc iespējas padarītu vizuāli pievilcīgāku),
kontaktinformācija (tālrunis, adrese, e-pasts, mājas lapa,
skype un citi iespējamie veidi, kā jūs var atrast). Lūgums
informāciju sagatavot un nosūtīt uz e-pastu
inese.bramane@iecava.lv līdz 24. augustam.

2.

Atbalstīs uzņēmējus
energoefektivitātes
pasākumu īstenošanā
1.lpp.

Tāpat paredzēts sniegt finansiālu atbalstu uzņēmējiem, kuri
iecerējuši veikt pāreju no fosilām
energoresursu izmantojošām
tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā
biomasu izmantojošajām katlu
iekārtām un koģenerācijas stacijām, saules kolektoriem.
Plānots, ka atbalsts būs pieejams vairākās kārtās, kārtas izsludinot ik mēnesi, ja to īstenošanai ir pieejams pietiekams finansējums. Pirmo atlases kārtu
plānots izsludināt jau augusta
beigās, un tās ietvaros pieeja-

mais KPFI finansējums - aptuveni trīs miljoni latu.
Lai saņemtu finansiālu atbalstu projektu īstenošanai, pretendentiem plānoto pasākumu
izpildei būs jāiesniedz būvvaldē
akceptēts tehniskais projekts un
sagatavots energoaudita pārskats.
Valdība par atbalsta iespējām uzņēmējiem pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas lēma kārtējā sēdē otrdien,
14. augustā.
Sekojiet līdzi informācijai VARAM mājas lapā - www.varam.gov.lv. IZ

Uzsāks ēkas vienkāršotu
renovāciju Skolas ielā 2
A: Anta Kļaveniece

Lai paaugstinātu
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas energoefektivitāti
Iecavā, Skolas ielā 2, tiks
realizēts ēkas vienkāršotas
renovācijas projekts,
informē ēkas apsaimniekotājs
SIA «DzKS».
Renovācijas laikā paredzēts
atjaunot jumta segumu, siltināt
fasādi, pagrabu un bēniņus, nomainīt logus, durvis un iekšējos
inženiertīklus. Darbu izpildes
termiņš ir 2012. gada 26. novembris.
Pēc iepirkuma procedūras līgums par minēto darbu izpildi
noslēgts ar personu apvienību

SIA «ULRE» un SIA «ANBI». Līguma summa - Ls 217 924, 16 (bez
PVN). Līgums par autoruzraudzību ir noslēgts ar SIA «Baltex
Group», līguma summa - Ls
1000,00 (bez PVN). Būvuzraudzības līgums noslēgts ar firmu
SIA «BaltLine Globe», līguma
summa - Ls 2999,00 (bez PVN).
Projekts tiek realizēts ar
ERAF atbalstu programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi»
aktivitātē «Daudzdzīvokļu māju
siltumizturības uzlabošanas pasākumi». IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 4. augusta plkst.
21:30 līdz 5. augusta plkst. 8:00
no mazdārziņa Atmodas ielā nozagti aptuveni 120 kilogrami
ķiploku.
- 7. augustā plkst. 16:40 ceļa
Iecava-Stelpe 2. kilometrā kāds
1970. gadā dzimis vīrietis vadīja
velosipēdu alkoholisko dzērienu
iespaidā. Minimālā alkohola
koncentrācija izelpojamā gaisā
1,73 promiles.
- Laikā no 8. augusta plkst.
12:00 līdz 9. augusta plkst.
19:00 no mazdārziņa Bumbieru
ielā nozagti balsta stabi un bojāts žogs.
- Laikā no 11. augusta plkst.

21:00 līdz 12. augusta plkst.
13:00 tirzniecības kioskam Rīgas ielā izsisiti divi loga stikli.
- 12. augustā uz lauka atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
- 13. augustā plkst. 13:35 Sila parkā 1958. gadā dzimis vīrietis atradās sabiedriskā vietā tādā
alkohola reibumā (2,24 promiles), kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu (nespēja patstāvīgi
pārvietoties).
Ieva Sietniece,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

3.
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Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

14. augusta Domes sēdē
deputāti izskatīja
16 jautājumus.
PAR INDIVIDUĀLO
SILTUMMEZGLU
APKALPOŠANAS TARIFA
APSTIPRINĀŠANU IECAVAS
NOVADĀ
5. jūlijā SIA «Iecavas siltums
iesniegusi Domē iesniegumu,
kurā lūdza Domi apstiprināt tarifu individuālo siltummezglu
apkalpošanai.
Iesniegumā norādīts, ka siltummezglu apkalpošanas izmaksas nedrīkst būt ietvertas
siltumenerģijas realizācijas tarifā, un tāpēc SIA «Iecavas siltums» ir izstrādājusi individuālo
siltummezglu apkalpošanas tarifu iedzīvotājiem un juridiskām
personām.
Aprēķinā ņemti vērā šādi
raksturlielumi - atlikusī individuālo siltummezglu vērtība, izejvielas un materiāli, darba alga
un sociālais nodoklis. Pamatizmaksas iedzīvotājiem aprēķinātas, pamatojoties uz katra siltummezgla jaudu, pēc tam izmaksas sadalītas uz dzīvojamās
mājas apsildāmajiem kvadrāt-

metriem.
Jautājumu par individuālo
siltummezglu apkalpošanas tarifa apstiprināšanu 11. jūlija sēdē izskatīja Domes Finanšu komiteja, atbalstīja un nolēma jautājumu virzīt izskatīšanai Domes
sēdē.
Likuma «Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunkts nosaka, ka
tikai Dome var noteikt, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem.
Iecavas novada Dome vienbalsīgi nolēma apstiprināt šādu
tarifu individuālo siltummezglu
apkalpošanai Iecavas novadā:
* iedzīvotājiem, kas siltumenerģiju izmanto 12 mēnešus gadā - 0,0429 Ls/m2 (bez PVN);
* iedzīvotājiem, kas siltumenerģiju izmanto 7 mēnešus gadā - 0,0386 Ls/m2 (bez PVN);
* juridiskām personām - par
jaudas 1 kW gadā - 2,7581 Ls/kW (bez PVN).
Individuālo siltummezglu apkalpošanas tarifs Iecavas novadā stāsies spēkā ar dienu, kad
spēkā stāsies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
jaunais (2012. gada) SIA «Iecavas siltums» izstrādātais siltum-

enerģijas tirdzniecības tarifs.
Domes lēmums publicējams
laikrakstā «Iecavas Ziņas», pašvaldības mājas lapā www.iecava.lv, izliekams Domes ēkā informācijas stendā, par to informējami daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji.

kiem, kas laulībā nodzīvojuši 75
gadus.
Naudas balvas apjoms Ls 100 katram no laulātajiem; to
paredzēts pasniegt laulāto kāzu
jubilejas nedēļā.

PAR GROZĪJUMIEM IECAVAS
NOVADA DOMES NOLIKUMĀ
«PAR IECAVAS NOVADA
DOMES NAUDAS BALVU»

PAR GROZĪJUMIEM
2010. GADA 29. DECEMBRA
LĒMUMĀ «PAR DARBA
SAMAKSU IECAVAS
VIDUSSKOLAS
DARBINIEKIEM»

Deputāti atbalstīja Jura Krieva ierosinājumu un nolēma izdarīt grozījumus Iecavas novada
Domes nolikumā «Par Iecavas
novada Domes naudas balvu».
Grozījumi paredz, ka turpmāk
naudas balvu var saņemt ne tikai personas, kas laulībā nodzīvojušas 50 gadus, bet arī personas, kas laulībā nodzīvojušas
55, 60, 65, 70 un 75 gadus:
* zelta kāzu balva - iecavniekiem, kas laulībā nodzīvojuši 50
gadus;
* smaragda kāzu balva iecavniekiem, kas laulībā nodzīvojuši 55 gadus;
* dimanta kāzu balva - iecavniekiem, kas laulībā nodzīvojuši
60 gadus;
* dzelzs kāzu balva -iecavniekiem, kas laulībā nodzīvojuši 65
gadus;
* briljanta kāzu balva -iecavniekiem, kas laulībā nodzīvojuši
70 gadus;
* kroņa kāzu balva - iecavnie-

Iecavas novada Domē 18. jūlijā saņemts Iecavas vidusskolas
iesniegums par jaunas amata
vienības «Informācijas sistēmu
uzturētājs» izveidošanu. Iesniegums izskatīts Iecavas novada
Domes Finanšu komitejā 31. jūlijā un atbalstīts.
Pamatojoties uz Iecavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2. pielikumu, Iecavas vidusskolas darbinieka amatam «Informācijas sistēmu uzturētājs» mēnešalgas minimālā likme ir Ls 356 un maksimāla likme
ir Ls 499. Finanšu komiteja nolēma ieteikt Domei Iecavas vidusskolā izveidot amata vienību «Informācijas sistēmu uzturētājs»,
nosakot mēnešalgu Ls 400, ko
Dome arī vienbalsīgi atbalstīja,
izdarot grozījumus 2010. gada
29. decembra lēmumā «Par darba samaksu Iecavas vidusskolas
darbiniekiem». Lēmums stāsies
spēkā 1. septembrī. IZ

Internātpamatskolā darbu sāks jauna direktore
1.lpp.

No 21. augusta
Iecavas internātpamatskolas
direktores
amatu ieņems
Aija Semjonova.
Tā vienbalsīgi
lēma deputāti
14. augusta
Domes sēdē.

A. Semjonova uz Iecavu pārcelsies no Krustpils novada. Viņa
ir absolvējusi Daugavpils pedagoģiskā institūta bioloģijasķīmijas fakultāti un ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā Daugavpils Universitātē. Dzīves laikā nav apstājusies
pie sasniegtā, bet gan turpinājusi sevi izglītot, apmeklējot dažādus kursus, piemēram, Izglītības
attīstības centrā ir apguvusi pilsoniskās līdzdalības un tiesiskās
atbildības mācīšanu skolā,
Valsts izglītības satura centrā
apmeklējusi kursus par izglītības iestāžu vadītāju profesionālo
kompetenču pilnveidi, apguvusi
kursus par pedagoģisko organizāciju klasēs, kurā iekļauti bērni
ar speciālām vajadzībām un vēl
daudzus citus.
Pedagoģes karjeru A. Semjonova sākusi kā skolotāja Vīpes
pamatskolā, bet beidzamos
22 gadus tur strādājusi par direktori. Vairākus gadus viņa ir
bijusi arī vispārējās un vidējās
izglītības iestāžu darbības un
programmu īstenošanas kvalitā-

tes vērtēšanas eksperte un Latgales novada skolu direktoru
atestācijas eksperte. Blakus
skolas lietām Aijai patīk ceļot, lasīt grāmatas, strādāt dārzā un
baudīt dabu.
A. Semjonova izvēlējusies
mainīt darba vietu, jo kā pati uzskata: «Dzīve ir jāpadara interesanta, piepildīta un krāsaina.»
Taču izvēli ietekmējusi arī ekonomiskā situācija, kas nākotnē
apdraud Latvijas mazās skolas.
«Apzinos, ka Vīpes pamatskolā
esmu daudz darba ieguldījusi,
taču ir vajadzīgas dzīves pārmaiņas man pašai, kā arī jaunas
vēsmas skolai,» komentē Aija.
Dzīve Iecavā jaunajai direktorei
nav sveša, jo ik pa laikam viņa
mēdz atbraukt uz Iecavu un lasīt
vietējo presi.
A. Semjonova jau ir sākusi
gatavoties darbam internātpamatskolā un cer, ka šeit būs interesanti un radoši strādāt un
sadarboties ar kolēģiem. Aija ir
pārliecināta, ka noskaņojumam,
domām un iecerēm jābūt pozitīvām, lai darbs un sadarbība ar
kolēģiem izdotos. IZ

2012. gada 17. augustā
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Iedzīvotāji veido savu vidi: : :

Jaunieši Zorģos izveidojuši volejbola laukumu
A: Annija Jakovļeva
F: Inese Bramane un

no Mārtiņa Dravnieka albuma
Paralēli sekojot un jūtot līdzi
mūsu volejbolistiem Vasaras
Olimpiskajās spēlēs Londonā,
iecavnieki vasaras laikā aktīvi
ir darbojušies, lai arī Zorģos
taptu kvalitatīvs volejbola
laukums, kur vietējie
iedzīvotāji varētu labi
atpūsties un pavadīt brīvo
laiku.
Mārtiņš Dravnieks, kuram
radās ideja par volejbola laukuma izveidi Zorģos pie mājas «Cerindas», ir debitants šādu un līdzīgu nopietnu projektu realizācijā. Mārtiņš kopā ar sešiem
draugiem - jauniešiem un tēta
palīdzību ir iepriecinājuši gan citus, gan paši sevi: «Tā kā nekad
agrāk man nav bijusi saistība ar
plaša mēroga projektiem, man
nebija arī nekādas pieredzes projekta rakstīšanā un realizācijā,
taču šobrīd ir liels prieks par savu un draugu paveikto.»
Iepriekšējais volejbola laukuma aprīkojums bija stipri novecojis, turklāt atrašanās vieta
arī nebija piemērota - netālu no
dīķa, kur jāuzmanās, lai bumba

Tagad projekta realizētāji labprāt sanāk kopā un
uzspēlē jaunajā laukumā, un aicina arī pārējos iedzīvotājus
nekautrēties, bet gan nākt un spēlēt!
neiekristu ūdenī. Volejbola spēles prieku vecajā laukumā traucēja baudīt arī zāles segums.
Zorģos, kā stāsta Mārtiņš,
iedzīvotāju nav maz: «Šeit ir gan
jaunieši, gan pieaugušie, kuri
vēlas sportot, tostarp spēlēt
volejbolu.» Turklāt iepriekšējos
gados Iecavas novada sporta
svētkos Zorģus ir pārstāvējušas
divas volejbola komandas.
Jaunais volejbola laukums ir

ar smilts segumu, kvalitatīvu aprīkojumu - tīklu un laukuma līnijām, lai atbilstu pludmales volejbola laukuma izmēriem 8x16
metri.
Mārtiņš neapstājas pie šī projekta, bet gan plāno jau nākamajā vasarā atjaunot Zorģu veco
futbola laukumu, cerot uz tādu
pašu veiksmi kā šogad.
Projekta iznākumu Mārtiņš
vērtē pozitīvi: «Viss izdevās ļoti

Projekta iniciators
Mārtiņš Dravnieks.
labi. Jāsaka paldies arī šī konkursa organizētājiem - Iecavas
novada Domei un Nīderlandes
fondam - par piešķirto finansējumu. Šobrīd jāsāk plānot jau nākamos projektus.» Nīderlandes
fonds Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij (KNHM) projekta īstenošanai piešķīra Ls 351,70, Iecavas novada Dome - Ls 175, 70, bet paši projekta
organizētāji - Ls 79,90. IZ

Rosmes iedzīvotāji iepriecināti par atjaunoto ceļu un pagalmu
A: Annija Jakovļeva
F: Inese Bramane un

no Sergeja Baļinska albuma

Noslēdzies ir arī projekts
Rosmē, kur astotā nama
iedzīvotāji ilgu laiku bija
spiesti samierināties ar sliktu
piebraucamo ceļu un pagalma
segumu, īpaši rudeņos un
pavasaros, kad dziļo bedru dēļ
veidojas peļķes.
Pie mājas bija grūtības piebraukt, gājējiem jāizvairās no
dziļajām peļķēm. Projekta iniciators un iesniedzējs Sergejs Baļinskis stāsta atgadījumu, kad bija
nepieciešams izsaukt Neatliekamās palīdzības dienestu, bet brigādes automašīna bija jāatstāj
uz ielas, jo pie mājas nebija
iespējams piebraukt. Vēlmi kaut
ko darīt lietas labā stiprināja arī
divi pagājušajā gadā veiksmīgi
īstenotie projekti Rosmē, kas saņēma atbalstu projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi».
Jau šobrīd «Rosmes 8» iedzīvotājiem un iebraucējiem paveras pavisam cits skats - uzlabots

Pagalma dubļu peļķes pirms projekta.
pagalms un piebraucamais ceļš.
Projekta realizācijas laikā tika
veikti šādi labiekārtošanas darbi: ceļa virsmas sagatavošana,
atkritumu izvešana, bedru izlīdzināšana, smilšu un šķembu
nolīdzināšana. Projekta aktivitātēs piedalījās septiņas personas,
kuru starpā tika sadalīti pienākumi.
Projekta mērķis ir sasniegts
pateicoties neatlaidībai un ko-

Iedzīvotāji izlīdzina atvestās šķembas.

lektīvam darbam, kur iedzīvotāji
ir cits citam palīdzējuši. Projekta
dalībniekiem darba laikā palīdzīgu roku piedāvājuši arī Rosmes
jaunākie iedzīvotāji - bērni.
«Rezultāts ir tieši tāds, kādu
mēs plānojām. Par mūsu projektu interesējās arī citu māju iedzīvotāji. Viņi vēlējās uzzināt, kas
nepieciešams, lai varētu realizēt
šādu projektu,» stāsta Sergejs.
Uzlabot dzīves kvalitāti novadā

ar iedzīvotāju privātu iniciatīvu tieši tāds arī ir Iecavas novada
Domes un Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) projektu
konkursa «Iedzīvotāji veido savu
vidi» mērķis.
Projekta finansējums: KNHM
fonda atbalsts - Ls 344,40, pašvaldības atbalsts - Ls 172,2, darba grupas ieguldītie līdzekļi Ls 172,20. IZ
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Dzīvot ekoloģiski kopā ar «Paint eco»
A: Annija Jakovļeva
F: Annija Jakovļeva

un no uzņēmuma arhīva
Jau otro gadu Iecavā blakus
eļļas ražotnei «Iecavnieks»
darbojas jauns uzņēmums SIA
«Linum Color», kura
produkciju veikalos pircēji
var atpazīt ar preču zīmi
«Paint eco». Tas ir lielākais
lineļļas pernicas, beices,
krāsas un vasku ražotājs
Baltijas valstīs. Produkti tiek
gatavoti, balstoties uz
17. gadsimtā izstrādātām
metodēm.
Divu gadu laikā ir uzkrāta
jauna pieredzes bāze, taču joprojām uzņēmuma darbinieki strādā, lai produkcija būtu aizvien
kvalitatīvāka, veido atgriezenisko saiti ar klientiem. Nesen produktu klāstu ir papildinājis
jauns produkts - krāsainie vaski.
Uzņēmuma pamatprodukts
ir lineļļas pernica. To izmanto
dažādu koka virsmu apstrādei
un aizsardzībai. Pernica ļoti labi
un dziļi iesūcas koksnē (līdz pieciem milimetriem), neveido cietu
plēvi, ļauj kokam elpot un ilgi
kalpot. Lineļļas pernicai pievienojot dabīgos minerālpigmentus
(zemes un rūsas pigmenti), tiek
ražotas beices, kas ir pieejamas
19 toņos un papildtoņos. Beice
dziļi iesūcas koksnē, ietonē un
izceļ tās tekstūru. Ar vienu litru
beices var apstrādāt no astoņiem
līdz 36 kvadrātmetriem koka
virsmas atkarībā no koka cietības pakāpes. Ar beici apstrādāts
koks spēj elpot, ir nodilumizturīgāks.
Lineļļas pernicai pievienojot
minerālpigmentus un pildvielas,
uzņēmumā tiek ražotas krāsas.
Krāsa koka struktūru noklāj pilnīgi. Pašlaik ir pieejami 20 krāsu

toņi un iespējams ietonēt arī papildtoņus. Nesen uzsākta arī
krāsainu un bezkrāsas vasku ražošana, kas piešķir koksnei spīdumu. Ar vienu kilogramu vaska
var noklāt aptuveni 20 kvadrātmetrus koka virsmas.
SIA «Linum Color» ražotās
beices, krāsas un vaskus var izmantot gan iekšdarbos, gan ārdarbos, tie labi iesūcas koksnē,
pasargājot koku no mitruma, ultravioletajiem stariem; koksne
neplaisā un nelobās, tiek aizsargāta pret pelējuma sēnītēm.
«Paint eco» produkti ir simtprocentu dabīgi, nesatur organiskos
šķīdinātājus, un tiem nav kaitīgu izgarojumu, tādēļ ir īpaši
ieteicami tādu telpu apstrādei,
kurās uzturas mazi bērni un
alerģiski cilvēki. Būtiski, ka visi
produkti tiek ražoti uz lineļļas
pernicas bāzes. «Pircējiem ir svarīgi zināt, ka mēs neražojam beici uz ūdens bāzes, kas neaizsargā virsmu. Mūsu ražotā lineļļas
pernicas beice gan ietonē koka
tekstūru, gan aizsargā virsmu,»
stāsta «Paint eco» tirdzniecības
pārstāvis Guntars Jaunpujens.
Paralēli produktu attīstīšanai
un ražošanai uzņēmums nodarbojas arī ar saražotā popularizēšanu visā valsts teritorijā, kā arī
ārpus tās. «Šobrīd apzinām visu
Latvijas teritoriju. Galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar mūsu
uzņēmuma produkciju pēc
iespējas vairāk potenciālo klien-

Operators Gints Šnitkus rūpējas
par šķidruma iekārtu nevainojamu darbību.

tu: pašvaldības, arhitektus, būvvaldes, jo katrā no Latvijas novadiem norit dažādi celtniecības
darbi,» stāsta uzņēmuma projektu vadītāja Ilona Grīnberga. «Linum Color» katru gadu piedalās
izstādēs Ķīpsalā, Rāmavā, vienā
no lielākajām būvniecības un
būvmateriālu izstādēm Lielbritānijā - «Ecobuild», Vācijā, arī pilsētas svētkos, kur vietējos iedzīvotājus iepazīstina ar savu produkciju. Lai detalizēti pastāstītu
par produktu īpašībām un krāsošanas tehniku, uzņēmums regulāri aicina pārdevējus, veikala
vadītājus un arī iedzīvotājus uz
apmācībām.
SIA «Linum Color» ir izveidojusies cieša sadarbība ar vairākiem tirdzniecības partneriem,
piemēram, «Kurši», «Mājai un
Dārzam», «Cenuklubs.lv» u. c.,
taču liela daļa saražotā tiek eksportēta uz Zviedriju, Vāciju, Angliju un citām valstīm. «Vispopulārākā ir lineļļas beice. Apmeklējot dažādus pasākumus un izstādes, esmu pārliecinājies, ka
mūsu ražotā lineļļas beice ir

krietni kvalitatīvāka par līdzīgiem ražojumiem,» ar gandarījumu teic «Linum Color» direktors
Dainis Lagzdiņš. Augsto kvalitāti
ir novērtējuši arī klienti. «Paint
eco» produkti ir izmantoti Rundāles pils kāpņu apstrādē, Kalnciema Kvartāla koka māju un Rīgas Debesbraukšanas latviešu
pareizticīgo baznīcas restaurācijā un cituviet. «Ir pieaudzis apgrozījums, jo mūsdienās cilvēki,
īpaši jaunās ģimenes, aizvien
vairāk tiecas pēc ekoloģiskiem
produktiem, kuri nekaitē veselībai, apkārtējai videi un dzīvniekiem,» uzsver D. Lagzdiņš.
Uzņēmums nodarbina 16
darbiniekus; tam pieder arī
lauksaimnieciski apstrādājamās
platības eļļas linu audzēšanai,
taču, lai nodrošinātu nepieciešamo izejvielu - linsēklu - daudzumu, ir noslēgti sadarbības līgumi
ar desmit zemnieku saimniecībām. «Par šī gada ražu šobrīd vēl
ir grūti spriest, jo tā ir atkarīga
no laika apstākļiem, taču izskatās, ka būs laba,» cerīgi teic Dainis Lagzdiņš. IZ

Tehnoloģe Aina Savicka (priekšplānā) un
ķīmiķe Agrita Ansone veic krāsu paletes izstrādi.
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Iecavas novada 7x7 futbola čempionātā triumfē jelgavnieki
A: Jevgēnijs Gedertsons
F: Anta Kļaveniece

Pagājušajā nedēļā noslēdzās
šā gada Iecavas novada
7x7 futbola čempionāts.
Turnīrs bija tik aizraujošs,
ka līdz pēdējai dienai vēl
nebija noskaidroti ne tikai
čempioni, bet arī godalgu
īpašnieki.
Pēdējās nedēļās pēc katras
spēļu dienas notika rotācija tabulas četriniekā. Diemžēl no otrā
apļa savu dalību turnīrā atteica
Basketbolisti. Tā kā komanda
nospēlēja pirmo apli, tai tika saglabāti rezultāti, bet atlikušajās
spēlēs piešķirts tehniskais zaudējums.
Ja pēc turnīra pirmā apļa
Gailīši bija starp līderiem, tad
beigās tiem nācās papūlēties, lai
tiktu labāko trijniekā. Gailīši un
pašmāju Santos turnīra laikā
ieguva pa 27 punktiem, bet tikai
savstarpējo spēļu rezultāti izšķīra bronzas īpašnieka likteni. Tieši Santos un Gailīši ieviesa intrigu pirms čempionāta finiša, neļaujot stabili spēlējošajai RAF
komandai kļūt par priekšlaicī-

giem turnīra uzvarētājiem. Ja
Santos aizraujošā spēlē bija labāki par līderiem, tad Gailīši nenosargāja uzvaru, nospēlējot ar
rezultātu 4:4. Šī situācija palīdzēja Iecavas labākajai komandai Ballu Motors pietuvināties līderiem. Ballu Motors pirms pēdējās spēlēs nebija piedzīvojusi nevienu zaudējumu, tomēr bieži
zaudētie punkti, spēlējot neizšķirti, lika spēlēt pret RAF tikai
un vienīgi par uzvaru.
Čempionu spēlē Ballu Motors
pirmie guva vārtus, tomēr tehniskākie jelgavnieki pirms pārtraukuma izvirzījās vadībā ar
2:1. Iecavniekiem nebija, ko zaudēt, un tie vairāk spēka veltīja
uzbrukumiem, ļaujot pretiniekiem veikt bīstamus pretuzbrukumus. Rezultātā RAF svinēja
uzvaru ar 4:1, saņemot arī čempiona titulu, kausu un zelta
medaļas.
Par turnīra labāko spēlētāju
ar 20 gūtajiem vārtiem kļuva
Aleksandrs Ļihmanskis no RAF.
Savukārt labākā vārtsarga balvu
saņēma Mihails Kohanovičs no
Ballu Motors, kurš visa turnīra
laikā bumbu savos vārtos ielaida
vien 15 reižu. IZ

Turnīra sudraba medaļu ieguvēji - Iecavas Ballu Motors.
Viņu vidū arī labākā vārtsarga balvas saņēmējs
Mihails Kohanovičs (otrajā rindā trešais no kreisās).
Turnīra tabula:
1. RAF
- 35 / 67:18
2. Ballu Motors - 29 / 41:15
3. Gailīši
- 27 / 47:18
4. Santos
- 27 / 35:22
5. FK Batoniņi - 18 / 22:27
6. A.I.P.
- 16 / 15:49
7. Tornādo
- 6 / 21:75
8. Basketbolisti - 2 / 11:39
* vieta, komanda, punkti, vārtu attiecība

Ceļojuma piezīmes

Saulainā Vidzeme
A: Laima Vēberga
F: Antons Skrūders

Tāpat kā teātra braucējiem,
arī represēto kluba biedriem
izveidojusies tradīcija iepazīt
tālākus mūsu valsts novadus.
No trim piedāvātajiem
maršrutiem kluba valde
izvēlējās Vidzemi. Un tā - 28.
jūlijā iecavniekus gaida Tirzā,
Jaungulbenē un Gulbenē. Un
kā vienmēr saules
apmirdzēta diena gan dabā,
gan sirdīs.
Priecājos par to, ar kādu interesi braucēji tver gidu stāstījumus. Ekskursantus katrā vietā
sagaida zinoši, atraktīvi cilvēki.
Ne vienu reizi vien iecavnieki apmeklējumu vietās sastop savas
paziņas. Arī šoreiz - skolotāja Ilga Stīpniece un mūsu enerģiskā
kārtības sargātāja Lūcija Muceniece Tirzā satiekas ar bijušo vidusskolas skolotāju. Gide stāsta
par novada vēsturi, eksponātiem, kuri raksturīgi šai vietai,
bijušajā kolhoza klubā un dispe-

čeru punktā apskatāmajiem, ar
labu izdomu attēlotajiem padomju laika notikumiem un sadzīvei ražoto produkciju. Interesantas izdarības, kurās aktīvi
iesaistās Ineta, Irīna, Zigurds,
Aigars un daudzi citi. Pēc pastrādātā «darba» katrs nopelnījis ķilavas maizīti. Atvadāmies no pasākuma organizatorēm un piestājam pie Tirzas svētavota, kuram, kā saka, liela piekrišana.
Tālāk Jaungulbene, kur
iecavnieki pie pils iespaidīgajiem
vārtiem, kur mūsu skatam atklājas bijušās greznās pils nožēlojamā postaža. Pils gide ir fanātiska pils vēstures un īpašnieku
dzīves likteņu izzinātāja. Senās
fotogrāfijās atspoguļoti neticami
greznais telpu interjers un pils
īpašnieku jaunākās paaudzes
likteņi. Tagadējie «īpašnieki» protams - Rīgā, kuri nenes nekādu atbildību par brūkošo ēku,
par nekopto parku. Lauksaimniecības skolas laikā pils telpās
ar parketa grīdām samontēts
kombains. Kad tas darbināts, visa pils drebējusi. Žēl «skumjās,
netīrās lauvas», kuras vēl it kā

Gulbenes dzelzceļa stacijā kopā ar gidu, kura atraktīvajā
stāstījumā ekskursanti klausījās ar lielu interesi.
«sargā» pils ieeju…
Jau no pirmā brauciena biju
sajūsmā par Gulbenes gidu. Es
saku - gidu gids, un viņš patiešām apmāca iesācējus. Gulbenieši cenšas - pilsēta sakopta, tīra, bet bēdīgāku iespaidu atstāj
krīzes dēļ pārtrauktā piļu restaurācija. Bijām arī Gulbenes
stacijā - pietiekami greznā ēkā.
Kāds no iecavniekiem Jānis Ķirsis sācis savu ceļojumu uz «plašo dzimteni» tieši no šīs stacijas.

Ar pateicības aplausiem atvadāmies no simpātiskā gida, garšojam Gulbenē pirkto saldējumu
un sākas mājupceļš. Koknesē
iegriezāmies Likteņdārzā, jo
daudziem šo vietu vēl ne reizi nebija redzējuši, vismaz tagad kāds
priekšstats. Viss vēl veidojuma
stadijā, bet kādreiz droši vien
būs skaista panorāma un smeldzīgas atmiņas. Jāsaka paldies
arī šoferim Andrejam par izturību. IZ
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Sporta ziņas : : :

Divreiz uzlabo savu personīgo rekordu
8. un 9. augustā Igaunijas
pilsētā Viru norisinājās
Baltijas valstu sacensības
vieglatlētikā U18 vecuma
grupas sportistiem.
Rūdolfs Tonigs (attēlā pa
labi) ieguva 3. vietu 100 metru
skrējienā (11,30 sek.) un
3. vietu 200 metru skrējienā
(22,85 sek.), abās distancēs
sasniedzot savu personīgo
rekordu.
Rūdolfs Latvijas komandas
sastāvā startēja arī 4x100
metru stafetē, kur arī izcīnīja
bronzas godalgu. IZ

Noslēdzies «Iecavas
Solobasket - 2012» turnīrs
1.lpp.

Kopvērtējums
Zēni un meitenes līdz 10 gadu vecumam:
1. vieta Daniels Raginskis - 4 punkti
2. vieta Beatrise Plukasa - 5 punkti
3. vieta Mikus Zaumanis - 5 punkti
Zēni un meitenes no 11 līdz 13 gadu vecumam:
1. vieta Kārlis Edvards Ozoliņš - 3 punkti
2. vieta Kristers Kreicšteins - 4 punkti
3. vieta Linda Kavosa - 8 punkti
Apvienotā grupa - vīrieši un sievietes no 14 gadiem un vecāki
4. posma rezultāti:
1. vieta Uģis Smilgainis, Mārtiņš Ludiņš, Aļģis Mudurs
2. vieta Jānis Krūze, Juris Jašuks, Gunārs Plucis
3. vieta Aldis Beitiņš, Dins Knospiņš, Eduards Jašuks
Kopvērtējums
1. vieta Aldis Beitiņš - 4 punkti
2. vieta Jānis Krūze - 5 punkti
3. vieta Juris Jašuks - 6 punkti.
Jāatgādina, ka turnīra komandu komplektācija notika sacensību
vietā izlozes kārtībā, bet punktus katrs spēlētājs krāja individuāli,
saskaitot katra atsevišķā posma vietu summu. Kopvērtējumā
uzvarēja mazākās punktu summas īpašnieks. Sacensības
organizēja Iecavas novada sporta skola «Dartija» sadarbībā ar
novada Domi un novada Sporta muzeju. Sacensību galvenā
tiesneša pienākumus bija uzņēmies Dzintars Zaumanis. IZ

Kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
uzsāk jauno 2012./2013. gada sezonu un
gaida jaunus dalībniekus uz pirmo tikšanos:
Līnijdejas - 4. septembrī pl.18:00 (maksas)
Šovdeju grupa «Matrix» - 4. septembrī pl. 18:00 (maksas)
Jauniešu deju kolektīvs - 9. septembrī pl.11:00
Popgrupa pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas
vecuma bērniem - 10. septembrī pl.18:15 (maksas)
Folkloras kopa «Tarkšķi» - 10. septembrī pl.18:00
Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs - 17. septembrī:
pl. 16:40 (1,5 līdz 3 gadi); pl. 17:15 (4 līdz 6 gadi) (maksas)
Improvizācijas teātris - 21. septembrī pl.18:00
Senioru deju kolektīvs «Iecavnieks» - 26. septembrī pl.19:00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Iecava» - 2. oktobrī pl. 20:00
Vācu valodas kursi - 3. oktobrī pl.19:00 (maksas)
Jauktais koris «Iecava» - 4. oktobrī pl.19:00
Jauktais ansamblis «Svētdiena» - 7. oktobrī pl.17:00
Sporta dejas - 7. oktobrī pl. 17:00 (jaunos dejotgribētājus
lūdzam pieteikties iepriekš Iecavas kultūras namā vai zvanot
pa tālr. 63941234)
Vēderdeju grupa «Amira» - 8. oktobrī pl.19:00 (maksas)
(jaunos dejotgribētājus lūdzam pieteikties iepriekš Iecavas
kultūras namā vai zvanot pa tālr. 63941234).

IZ

Laukumā Toms Mudurs (no kreisās), Jānis Saveļjevs, ar
bumbu Mārtiņš Ludiņš, Juris Bidzāns un Uģis Smilgainis.

Aizsaulē aizgājuši
Turnīra balva un tās
saņēmējs - kopvērtējuma
uzvarētājs Aldis Beitiņš.

Vija Kosačova (28.03.1941. - 06.08.2012.)
Juris Trukšnis (28.06.1941. - 08.08.2012.)

2012. gada 17. augustā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā.
Tālr. 26624589.

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
l
Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.

A kategorijas kursi

Ls 30

dīvānu (uz priekšu izvelkams,
ir veļas kaste, var gulēt divi
cilvēki) par saprātīgu cenu.
Tel. 29163105.

Pērk : : :

Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Grunts veltņa pakalpojumi

Tālr. 29457686

Akcija 40%

Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
jas
un i
a
g
Tel. 28828288.
I
No

turpmākajiem mēnešiem!

Kultūras namā
31. augustā pl. 10:00
SKOLOTĀJU FORUMS.
Programmā:

l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju

Tālr. 28288822.

8.

iklošana,
Balkonu iest gi, durvis.
plastikāta loeru profils.
Vācu 6-kam
Tālr. 25540055, 25505112.
Iecavas vidusskola
piedāvā darbu
INFORMĀCIJAS SISTĒMU
UZTURĒTĀJAM/-AI.
Prasības: vidējā speciālā vai
augstākā izglītība.
CV iesniegt Iecavas
vidusskolas kancelejā.
Tālr. informācijai 63960752.

Iecavas novada Dome izsludina konkursu uz
JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA AMATU.
Prasības amata pretendentiem:
- augstākā izglītība;
- labas komunikācijas prasmes;
- spēja organizēt darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts
un pašvaldību izvirzītajām prioritātēm jaunatnes
politikas jomā;
- normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos piemērot;
- teicamas latviešu valodas zināšanas, vismaz divu
svešvalodu prasme;
- labas datora lietošanas prasmes;
- projektu veidošanas un vadīšanas iemaņas.
Izglītības dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli iesniegt
līdz 31. augustam Iecavas novada Domes kancelejā,
Skolas ielā 4, tālr. uzziņām 63941601.

bērza un skujukoku
papīrmalku mežā pie ceļa.
Sniedz kokvedēju
pakalpojumus.
Tālr. 26463188.

Maina : : :
1 istabas dzīvokli Dartijas
mikrorajonā (29 m2, 2. stāvā,
remontēts, lētas izmaksas) pret
1 istabas dzīvokli līdz 30 m2
Iecavas centrā vai pārdod.
Tālr. 29789012.

Dažādi : : :
Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam dažādus
jumta, mūrēšanas darbus,
būvējam arī terases,
nojumes un tml.
Tālr. 26060411.

Piedāvā darbu : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība.
Tālr. 29120419.

Izīrē : : :

·
Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku
arodbiedrības priekšsēdētājas
Ingrīdas Mikiško uzruna par
izglītības problēmām un
risinājumiem un sadarbību
ar Izglītības un zinātnes
ministriju;
·
saruna ar psiholoģi
Sandru Pallo-Eniku;
·
Muzicēs Artūrs Mangulis
ar ģimeni.

Parka estrādē
31. augustā pl. 22:00
BALLE kopā ar atraktīvo
grupu «MĀKOŅSTŪMĒJI»
(ar grupu plašāk var iepazīties
www.makonstumeji.lv).
Ieejas maksa - Ls 3.
Darbosies bufete.
8. septembrī pl. 17:00
OKARTES SKATUVES
DALĪBNIEKU KONCERTS
.

Piedalīsies: Sabīne Berezina,
Kristaps Pujāts, Mārtiņš
Ruskis, Antra Stafecka,
Kašers!
Biļešu cenas:
iepriekšpārdošanā - Ls 3;
koncerta dienā - Ls 4;
pensionāriem un bērniem
līdz skolas vecumam - Ls 2.

PAPILDUZŅEMŠANA
Iecavas vidusskolas
10. klasē 20. augustā plkst. 10.00

istabu ar virtuvīti Iecavas
centrā vienam cilvēkam.
Tālr. 29717189.

Vēlas strādāt : : :
Sieviete (50 gadi, bez bērniem
un kaitīgiem ieradumiem) vēlas
strādāt par sardzi, ir darba
pieredze. Var strādāt arī par
auklīti.
Tālr. 27404583.

Izbraukšana uz Latvijas
politiski represēto
salidojumu
18. augustā plkst. 11.30.
Pulcēšanās pie Iecavas
novada Domes.
Laipni lūdzam.
PRK valde
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